GLASILO
OSNOVNE
ŠOLE
VELIKI GABER

V TEJ
ŠTEVILKI:

'K'ga
dogaja?'

2

Sončnične
strani

8

/in ingliš,
pliz/

12

Iskalci rim

14

Literatura
'raztura'

18

Čas je za
intervju

26

Vklopi
možgančke

28

PRVI KORAKI
LE T NI K

3,

ŠT EVI LK A

3,

LE TO

2 019

LIKOVNI IZDELKI UČENCEV

Jan Zajec, 2. r
mentorica: Tanja Korošec

Žan Maver, 2. r
mentorica: Tanja Korošec

Ivana Bagon, 2. r
mentorica: Tanja Korošec

Tilen Praznik, 1. r
mentorica: Justina Zupančič

Lea Jerlah, 5. a
mentorica: Lidija Ožek
Maša Ozimek, 5. a
mentorica: Lidija Ožek

Alex Pekolj, 3. r
mentorica: Suzana Jefim

PRVI

Zoja Brdnik Zupančič 2. r
mentorica: Tanja Korošec

KORAKI

STRAN

RAVNATELJEVA BESEDA
ODLOČENI KORAKAMO V SAMOSTOJNOST
mag. Gregor Udovč, ravnatelj

V

šoli in vrtcu vseskozi korakamo po poti, ki nas vodi k
samostojnemu vedenju otrok in zaposlenih. Vsi se moramo zavedati svoje odgovornosti v procesu vzgoje in izobraževanja, tako starši doma kot zaposleni v šoli in vrtcu. Drži, da zna
biti na poti samostojnosti boleče in težko, vendar je vredno poskušati, tudi ob padcih, ponovno vstati in se odločeno odpraviti na
to pot.
Pogosto opažam, da v očeh odraslih otroci niso sposobni prevzeti odgovornosti za svoja dejanja, za svoje odločitve, zato se odrasli prepogosto odločamo namesto njih. Tega se pri svojem delu
strokovni delavci zavedamo, zato otroke vključujemo v odločevanje, prav tako pa jim damo možnost, da prevzamejo odgovornost za svoje odločitve in dejanja. Včasih to boli, ampak zavedati se moramo, da je to prava pot, ki pomeni razvoj in rast. Že v
vrtcu, ko pri nas otroci opravijo veliko vsakodnevnih pohodov,
je veliko odpora, vendar rezultati so izjemni! Že svež zrak in
hoja krepita otroka! Skozi vrtčevsko obdobje se tako že dovolj
okrepijo, da zmorejo v prvem razredu brez težav vsi prehoditi tudi do 8 km za prvi športni dan.
Pa naj še kdo reče, da naši otroci ne zmorejo.
Da znamo stopiti skupaj in ustvariti dobro delovno klimo in prijetno bivalno okolje, smo zaposleni dokazali na novoletni prireditvi, kjer smo združeno zapeli pred zbrano publiko. Z učenci pa
smo v okviru Eko dneva v aprilu uredili šolski vrt, postavili tri indijanske šotore za igro, uredili
tlakovano pot na vrt in ostalo okolico. Učenci so dokazali, da zmorejo poprijeti za delo in začeto dokončati.
Na infrastrukturnem področju smo nadaljevali zastavljeno in v letošnjem šolskem letu naredili
velike premike. V maju smo prejeli v uporabo prenovljeno šolsko igrišče s tartansko atletsko
stezo, preplastenim rokometnim igriščem, novo športno opremo ter razsvetljavo. Na prenovo je
igrišče čakalo več kot 40 let. Na tem mestu se zahvaljujem občini Trebnje za podporo in izvedbo projekta. V vmesnem času smo obnovili zunanjo oblogo stavbe na severnem delu objekta.
Hkrati smo še zamenjali razsvetljavo v tehnični učilnici in delavnici, razširili kabinet za dodatno strokovno pomoč učencem in zamenjali vrata učilnic v starem delu stavbe. Vseskozi nabavljamo novo opremo in učne pripomočke, tako da so pri nas pogoji za delo zelo dobri.
Vsa naša prizadevanja in izboljšave pogojev dela pa se odražajo tudi pri rezultatih učencev. V
iztekajočem šolskem letu smo dosegli veliko odmevnih rezultatov. Naši učenci so dosegli 5
zlatih priznanj na državnih tekmovanjih iz znanja, ki so odraz pred dvema letoma višje postavljenih standardov znanja. Glede na število učencev na šoli smo v tem delu zelo uspešni. Tradicionalno smo bili izjemni tudi na likovnem in literarnem natečaju. Za nameček pa smo marca
na prireditvi izvedli čudovit muzikal Zmaj v Postojnski jami, ki je požel veliko pohval. Gledališče je pomemben člen pri vzgoji in rasti posameznika, zato je naš cilj, da čim več otrok vključimo v gledališko in filmsko igro.
Za nadaljevanje naše poti pa moramo hoditi skupaj otroci, starši, zaposleni in lokalna skupnost.
Do sedaj smo dokazali, da korakamo združeno po pravi poti. Naj bo naš skupni korak odločen
še naprej. Hvala vsakemu posebej!
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Rastemo mi vsi,
iz semena v drevo,
in odraščamo.

Muzikal Zmaj v Postojnski jami

Zala Zupančič, 6. r

V mesecu marcu smo na OŠ Veliki
Gaber izvedli že tradicionalni pomladni
koncert šolskih pevskih zborov, ki pa je
bil tokrat malo drugačen. V mesecu, ki
je posvečen dnevu žena, materinskem
dnevu in dnevu mučencev, smo tokrat
pevci združili moči z dramsko skupino
in uprizorili muzikal po ljudski pripovedki Zmaj v Postojnski jami. Učenci
so se pod mentorstvom Mance Černe in
Janija Strnada na
izvedbo pripravljali že od začetka
šolskega leta in
13. 3. 2019 premierno uprizorili
omenjeno delo.
Pri izvedbi je
sodelovalo skoraj
100 izvajalcev;
pevski zbor vrtca

Branje v naravi
Pripravili: Mia Cesar, Ajda Ceglar
Drevo posadim
in zdaj skupaj rasteva.
Spoznavava svet.

Iva Mihajlovska, 6. r

PRVI

Na lep sončen dan smo se s knjigo v roki
odpravili na jaso. Vsak si je izbral svoj
prostor, vzel knjigo in začel brati. Brali
smo dve uri. Nekateri učenci so se težko
zbrali, drugi pa so se hitro umirili. Tam je
bilo mirno. Ko smo se vrnili v šolo, smo
bili čisto umirjeni. Želimo si, da bi to večkrat ponovili.

KORAKI

Sončnica, otroški in mladinski pevski zbor ter dramska skupina OŠ
Veliki Gaber. Obiskovalcev je bilo
zares veliko in šolska telovadnica je
bila zasedena do zadnjega kotička.
Muzikal, ki govori o življenju na
notranjskem podeželju in boju tamkajšnjih ljudi z zmajem, ki naj bi
živel v Postojnski jami, je požel
bučen in dolg aplavz. To je bila
velika nagrada za vse nastopajoče in
njihova mentorja ter hkrati pohvala
za uspešno izveden muzikal. Obiskovalci so se pred in po predstavi
lahko posladkali z dobrotami, ki so
jih pripravili učenci krožka »Master
šef Veliki Gaber«, zbrane prostovoljne prispevke pa smo namenili šolskemu skladu.

Mentorica:
Lidija Ožek
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… V LJUBLJANI
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Mentorice:
Justina Zupančič,
Tanja Korošec,
Suzana Jefim

Z AVTOBUSOM SMO ŠLI V LJUBLJANO. TAM SMO SE IMELI LEPO. ŠLI SMO V LUTKOVNO
GLEDALIŠČE. TAM SMO SI OGLEDALI SOVICO OKO. POTEM SMO ŠLI NA LJUBLJANSKI
GRAD. TJA SMO SE PELJALI Z VZPENJAČO, KI NAS JE POPELJALA NA GRAJSKI HRIB. OD
TAM SE JE VIDELO CELO MESTO LJUBLJANA. ŠLI SMO NA MOST, KI JE VODIL DO
VHODA. SPODAJ JE BIL GLOBOK JAREK. PO OGLEDU GRADU NAS JE AVTOBUS
ODPELJAL NAZAJ V ŠOLO.
FILIP ZUPANČIČ, 1. R

… V TREBNJEM
PRVOŠOLCI SMO ŠLI V GALERIJO. TAM SMO DELALI KIPE. DELALI SMO TUDI KIP
UČITELJICE TJAŠE. TAM SMO SE IMELI LEPO. POTEM SMO ŠLI K ŽUPANU. TUDI TAM SMO
VELIKO NOVEGA DOŽIVELI. HVALA ŽUPANU ZA SPREJEM IN POGOVOR.
FILIP ZUPANČIČ, 1. R

… PRI GASILCIH
Danes smo bili pri gasilcih. Ogledali smo si gasilski tovornjak in kombi. Zelo mi je bilo všeč, ko sem gasil.
Všeč mi je bila dihalna maska. Vesel sem bil, ko smo premagali prvošolce.
Kristijano Beganović, 2. razred
Odšli smo do gasilskega doma. Tam smo videli, kako se moramo obleči, če gremo gasit požar. Potem smo
šli ven. Videli smo gasilski tovornjak. V njem je bilo veliko stvari (ventilator, cevi za gašenje, gasilni
aparati…). Tudi sami smo poskusili špricati s cevjo. Pri tem so nam seveda pomagali. Nato smo se razdelili
v dve skupini in vsaka je dobila svoj kozarec za štafetno igro. Kozarec si napolnil z vodo, tekel vijugasto
med ovirami in vodo zlil v steklenico. Zmagala je ekipa fantov.
Pija Koželj, 3. razred

… NA KROSU
V petek smo tekli kros. Teči smo začeli pri gasilskem domu. Tekli smo naprej po peščeni poti, potem pa
smo tekli po gozdni poti. Končali smo pri lovski koči. Priznanje so dobili prvi trije, ki so prišli na cilj.
Timotej Štepec, 2. razred
Na krosu sem bil drugi. Pot je bila dolga in naporna. Bilo je malce hladno. Dal sem vse od sebe, da bi bil
drugi. Vesel sem bil, da sem bil drugi. Potem smo se še slikali.
Nik Žibert, 2. razred
Na krosu sem se imel lepo. Tekli smo posebej fantje in posebej punce. Tekli smo od gasilskega doma pa do
lovske koče. Komaj sem prehitel Jana. Bil je zelo hiter. Bil sem zadovoljen s svojim petim mestom.
Vito Jerant Žnidaršič, 2. razred
V petek smo imeli kros. Najprej smo se ogrevali. Ko je učiteljica rekla: “Zdaj!” smo zaštartali.
Tekel sem zelo hitro. Ko sem prišel čez cilj, sem bil tretji. Zmagal je Žan.
Maj Strmec, 2. razred
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Zagledaš drevo.
Svobodno, srečno je.
Rasteš z njim.
Živa Štefe, 8. b

EKO DAN

Mentorja:
Primož Vasle, Petra Ovčar

Pripravili: Ana Šadl, Klara Planinšek, Val Predalič
"Zemlja ne pripada človeku. Človek pripada zemlji. To dobro vemo. Vse je
povezano med seboj, tako kot družino druži kri. Vse je povezano. Človek ni
stvarnik tkanja življenja, ampak samo vlakno v njem. Kar naredi s tkanjem,
dela tudi s samim seboj."
(Chief Seattle)
"Zemlja človeštva ne rabi za preživetje. Preden smo prišli na ta planet, je šlo
materi Zemlji kar dobro. Če je ne bomo ljubili, bomo izgubljeni."
(Louise L. Hay)

Iz zemlje zraste
seme.
Iz semena drevo.
Z drevesom človek.

Ivana Curk, 8. a

PRVI

"Ni me več strah, ker se Zemlja vrti, saj se
vrti v pravo smer. Strah me je, ker se tudi
svet vrti in sem prepričan, da se vrti v nepravo smer."
(Rudi Kerševan)

Učenci naše šole so v petek, 19. 4. 2019,
pripomogli k temu, da naša mater Zemlja
lažje zadiha in da bo naša prihodnost na njej lepša. Učenci so se udeležili so se različnih aktivnosti, kot so:
- vrtnarjenje,
- obnova napisov (za rastline na
našem šolskem vrtu),
- pobiranje smeti v okolici šole,
- kuhanje z ekološkimi in sezonskimi sestavinami,
- postavljanje šotorov in obnavljanje klopi,
- novinarska delavnica,
- postavljanje plošč.

KORAKI
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OBNOVA KLOPI IN IZDELAVA
ŠOTOROV – Učenci so naleteli na veliko težavo, klopi so bile mokre in brusni
papir se je lepil na obruske in njihovo
delo je bilo oteženo, težava je bila hitro
rešena, ko je klopce posušilo jutranje sonce. Pri šotorih je šlo vse po načrtih.
Izjava udeleženca:
»Delamo indijanske šotore, vreme je lepo in vsi smo dobre volje.«
POBIRANJE SMETI – Učenci so pridno pobrali odpadke po naravi in v
bližnji okolici šole.
Izjave udeležencev:
»Žalostno je, da ljudje okoli sebe puščajo toliko smeti in odpadkov.«
»Ker smo ob cesti našli mrtvo srno, se je učiteljica tako prestrašila, da je zakričala.«
OBNOVA NAPISOV – Učenci so ves dan pridno obnavljali
napise na šolskem vrtu.
Izjave udeležencev:
»To delo me prav pomirja.«
»Na začetku smo se malo težje organizirali, kljub temu pa je
bilo potem vso delo opravljeno.«
POSTAVLJANJE PLOŠČ – Pri tej delavnici so učenci pridno poskrbeli, da pesek z otroškega igrišča ne bi uničeval
tartana. Skopali so temelje za plošče, pripravili podlago in
položili plošče za potko.
KUHANJE – Učiteljica je učenke zelo pohvalila, saj so
pripravile res dobre jedi, ki smo jih poskusili vsi učenci in
učitelji.
Izjave udeležencev:
»Všeč mi je kuhanje, delo je zabavno, v tem delu zelo uživam.«
»Ta hrana je res okusna!«
VRTNARJENJE – Učenci so pridno okopali ves
šolski vrt.
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EKO DAN

Drevo. Mogočno.
Polno življenja. Večno.
Tema. Žar ognja.

Ivana Curk, 8. a

Mentorica:
Suzana Jefim

Tudi učenci nižjih razredov so imeli svoj EKO dan. Svoje vtise o dnevu so
učenci 3. razreda strnili v nekaj povedi.
V soboto, 13. 4. 2019, smo se zbrali v učilnici 5. b razreda, kjer smo čakali
učiteljico Lidijo Ožek. Pogovarjali smo se iz česa lahko naredimo smutije.
Odšli smo v računalniško učilnico in vsaka skupina je naredila čim več
receptov. Ko smo prišli v učilnico 5. b razreda, smo dobili malico. Pojedli smo
jo in se odpravili delat smutije. Na koncu smo jih odnesli ponudit ostalim
učencem.
Lovro Kek, Pia Zupančič, Žiga Slak, Nika Jerlah, Tia Čebular, 3. r

Drevo z nami je.
Raste, živi, pohiti.
Umre kot mi vsi.

Maša Cesar, 6. r

V soboto, 13. 4. 2019, smo imeli čistilno akcijo.
Vodila nas je učiteljica Tadeja Gliha. Začeli smo v
Velikem Gabru, potem smo šli v Mali Gaber. Ko
smo končali s pobiranjem v Malem Gabru, smo šli v
Žubino. Obiskali smo čistilke. Vsaka nam je dala
nekaj sladkega. Pobrali smo veliko smeti in vsako
dali v vrečo. Utrdili smo znanje o tem, kako se ločuje
odpadke. Videli smo reko Temenico. Na železniški
postaji smo se malo odpočili, nato pa odšli nazaj do
šole. Tako smo zelo koristno preživeli dan.
Pija Koželj, Jan Pekolj, Žiga Fortuna, Neža Špec, 3. r

Visoko drevo.
V višavah neba.
Tudi jaz si želim tja.

Živa Štefe, 8. b

Na eko dnevu smo sodelovali na delavnici, kjer smo
ustvarjali eko napise. Vodila nas je učiteljica Lidija
Šajn. Najprej smo pripravili mizo. Nato smo z belo
barvo pobarvali deske in počakali, da se deske
posušijo. Na zastave smo pisali razno razne lepe besede tudi v drugih jezikih.
Ko smo to napisali, smo te zastave obesili na vrvico. Ko so se tablice posušile,
smo pisali razno razne besede. Nato smo pobarvali te besede, ki smo jih
napisali na table. Nazadnje smo na velike zastave za šotore zapisovali besede.
Luna Kepa Uhan, Kaja Kastelic, Jaka Glavan, Jaka Travnik, Neža Gorše, 3. r
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V soboto, 13. 4. 2019, smo imeli eko dan. Sodelovali smo na delavnici prve pomoči, ki jo je vodila naša
učiteljica Suzana Jefim. Pogovarjali smo se o različnih poškodbah, pripomočkih in raziskovali zdravilne
rastline. Delali smo tudi z lutko za oživljanje, nosili, se naučili položaj za nezavestnega in izdelali mazilo
iz aloje vere. Najbolj všeč nam je bilo delati z lutko. Za naslednjič bi bila dobra tudi filmska delavnica, kjer bi posneli
film, kako ne škodovati okolju.
Pika Rozman, Vesna Vodnjov, Anže Grabljevec, Alex Pekolj, 3. r

Od šole smo se odpravili do cerkve in pobrali smeti. Nato
smo se razporedili po pokopališču in še tam pobrali smeti.
Pot smo nadaljevali do lovske koče, kjer smo se igrali in hkrati pobirali smeti. Tam smo bili pol ure.
Potem smo se odpravili nazaj proti šoli in tudi tam pobrali smeti. Vodila nas je učiteljica Helena.
Lara Cafuta, Alen Erjavec, Benjamin Verbič, 3. r

Sodelovali smo na delavnici, kjer smo urejali cvetlične gredice. Vodila nas je svetovalna delavka Maja.
Na začetku smo si razdelili dela in se spravili k delu. Začeli smo puliti travo s korenino. Potem smo
začeli kopati in saditi. Pripravili smo mrežo in z njo pokrili zemljo. Na koncu smo na mrežo položili še
lubje ter oprali asfalt.
Tia Zajc, Tara Rupnik Zidar, Matevž Praznik, Anže Čebular, 3. r

Gabrski Masterchef
Pripravili: Hana Gnidovec, Mia Cesar, 5. a
Letošnje leto je na našo šolo prišel Masterchef. Zelo smo se zabavali. Spoznavali smo nove recepte in
se učili kuhati, nato pa smo se preizkusili v samostojni pripravi jedi. Malim Masterchefom je uspelo.
Učiteljica Lidija Ožek je imela pri izboru finalistov veliko dela, saj so bile vse jedi zelo okusne. V
petek, 31. 5. 2019, pa smo imeli razglasitev finalistov, ki se bodo v zadnjem tednu potegovali za naziv
Mali šef Velikega Gabra.
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Ogenj prasketa.
Luč življenja ne usahne.
Drevo. Neminljivo.

Ivana Curk, 8. a

Vsaka pa zraste,

KAJ BOŠ PA TI, KO BOŠ VELIK?
Prispevek so pripravile vzgojiteljice vrtca Sončnica

L

etošnje vrtčevsko leto smo delo in življenje v vseh skupinah posvetili
spoznavanju poklicev. Na našo prošnjo so se odzvali mnogi povabljeni

in nam s svojo prisotnostjo še dodatno popestrili dogajanje v vrtcu. V vseh

kot je visoko drevo.

dejavnostih smo neizmerno uživali, spoznavanje nekaterih

Doživi srečo?

poklicev pa je na nas pustilo velik pečat.

Eva Mihajlovska, 6. r

V skupini PIKAPOLONICE pravijo, da so spoznavali najpomembnejši poklic na svetu – poklic samostojnosti. Takole
so zapisali:
Pikapolonice smo male
poklic samostojnosti spoznale.

Rad imam naravo, sveži zrak,

Kako si roke, usta sam umijem,

v gozdu se mi najlepše je igrat.

za mizo že kar brez slinčka

Dostikrat so rjava mi kolena,

zajtrkujem.

mamica in očka pa nista prav nič
besna.

Se sam sezujem in obujem,
jopico slečem, če je treba

V vrtcu se prav lepo imam,

jo tudi z malo truda sam oblečem.

veliko, čisto sam, opraviti že znam.

Igra moje je učenje,

Domišljija je dovoljena povsod,

kocka, žoga ali avto

zdaj sem račka, polžek ali fin gospod.

v hipu lahko postane medved Stane.
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V

mesecu oktobru in novembru je bilo v skupini MIŠKE zelo
zanimivo. V jesenskem času na cestah, poljih in njivah ne

manjka traktorjev, ki so za otroke zelo zanimivi in to je bil čas, ko so
pri Miškah spoznavali poklic kmeta, njegovih pripomočkov,
pridelkov in živali, za katere skrbi.
Za začetek so se odpravili na obisk bližnje kmetije v Mali Gaber,
kjer jim je prijazna gospodarica razkazala lepo urejeno kmetijo. V
vrtcu so ličkali in oružili koruzo, ki so jo nabrali na sprehodu.

Uporabili so jo za igro v kotičku,
kjer so imeli tudi seno.
Izdelali so si hlev in silos za igro z živalmi in
koruzo. Izpraznili so bučo, njena semena pa so
uporabili za ustvarjanje. Na steni njihove
igralnice je nastala prava kmetija. Radi so
prepevali pesmi o kmetiji, oponašali zvoke
domačih živali, spoznavali odrasle živali in
njihove mladiče.

Delo vojaka je najbolj navdušilo otroke v
skupini Mucke. Preko slikovnega gradiva in
krajših posnetkov so otroci spoznali, kdo je
vojak, kaj dela, kakšna je uniforma, kakšno
opremo potrebuje. Iz odpadnega materiala so
izdelali silhueto vojaka z vojaškim vzorcem, s čelado in
daljnogledom. Pogosto
so se preizkusili v
vojaškem poligonu
(hitra hoja, poskoki,
tek, plazenje, daljši
sprehodi). In na njihovo
največje veselje so jih v
vrtcu obiskali vojaki iz
Slovenske vojske. Pogledali so kaj nosijo v
nahrbtniku, postavili šotor in se naučili vojaškega
pozdrava. Kot pravi vojaki so spoznali, da moramo
prijatelju vedno pomagati.
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K

aj pa je najbolj navdušilo otroke iz skupine ZAJČKI ? Ni
naključje, da so za temo meseca marca izbrali poklic vrtnarja,

ki ima prav v tem času
največ dela. Pri spoznavanju poklica so jim

pomagali v vrtnarstvu Selan.
Prijaznost drugim.

Gospa Logar in gospa Selan sta

Spoštovanje sebi.

jih obiskali v vrtcu, kjer so otroci

Sem že zrastel?

sami posadili rastline – rože v
lončke. Prav tako so posadili
semena sončnic in fižola. Pridno so zalivali in

Živa Štefe, 8. b

opazovali njihovo rast. V mesecu aprilu so otroci vrnili obiskobiskali so vrtnarijo Selan v Prapročah, kjer so jih navdušile vse lepe barve
rastlin in stroj za sajenje. Ob vsem
tem dogajanju so otroci spoznali različna orodja, ki jih vrtnar uporablja
pri svojem delu in izdelali več plakatov z opremo, orodjem in rastlinami.
Spoznavanje tega zelo zanimivega
poklica so otroci zaključili z ogledom Arboretuma Volčji Potok.

PRVI

KORAKI

STRAN

T

ik pred vstopom v šolo imajo otroci iz
skupine KUŽKI že veliko idej, kaj bodo

postali, ko odrastejo. Mogoče modni oblikovalci,
šivilje? V skupini Kužki so šivali, krojili, rezali in
šivali na šivalni stroj. Obiskale so jih mamica
Jasna ter babici Ana in Nada. Ana, ki je poklicna
šivilja, jim je podrobno predstavila svoj poklic in
pripomočke, ki jih v omenjenem poklicu
uporablja. Sešila je črke abecede, ki bodo
otrokom služile kot pripomoček za učenje. Otrokom je pomagala pri šivanju oblačil za svoje
dojenčke. Tako punce kot tudi fantje so se z
veseljem preizkusili v šivanju gumbov ter krojenju
oblek za svoje igrače. Sešili so tudi blazinice in jih
napolnili s polnilom. Odšli so tudi na ogled trgovine
in šiviljstva CIK-CAK, kjer
jih je prijazno sprejela
vodja Zdenka Skarlovnik.
Petra jim je razkazala
prostore, pripomočke, ki jih
uporabljajo pri svojem delu
ter izdelke, ki pridejo izpod njihovih rok. Za otroke so pripravili
presenečenje, saj so za vsakega otroka sešili predpasnik.

Strokovne delavke smo se trudile, da so otroci na prijeten način spoznali veliko poklicev, vesele pa
smo tudi, da smo spodbudile starše in širšo okolico k sodelovanju in soustvarjanju življenja v vrtcu.
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